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ORGANIZACJA WYDARZEŃ W PODWÓRKU PAULIŃSKA 4/8 – WNIOSEK

Chcielibyśmy, aby skwer u zbiegu ulic Paulińskiej i Rydygiera zaczął być wykorzystywany przez mieszkańców,
grupy sąsiedzkie czy organizacje pozarządowe na różne inicjatywy i działania. Aby ułatwić Państwu jako
organizatorom wydarzeń sprawne przeprowadzenie formalności, przygotowaliśmy poniższy formularz
wniosku.
Informujemy, że zapewnienie dostępu do mediów (prąd, woda) i toalet będzie każdorazowo ustalane
indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy!
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ORGANIZACJA WYDARZEŃ W PODWÓRKU PRZY PAULIŃSKIEJ 4/8 – WNIOSEK
WNIOSKODAWCA

nazwa/imię, nazwisko

adres do korespondencji
telefon kontaktowy

mail kontaktowy

osoba do kontaktu

oficjalny reprezentant wnioskodawcy

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Forma prawna i rodzaj działalności
Forma prawna (stowarzyszenie, fundacja, inna…) i rodzaj prowadzonej działalności
(edukacyjna, kulturalna, artystyczna, inna…)
Numer NIP
Numer REGON
Numer KRS

Informacje o planowanym wydarzeniu
Proszę krótko opisać planowane wydarzenie.
Proszę przedstawić szczegółowy harmonogram wydarzenia (przedstawienie
poszczególnych punktów programu z podaniem daty, pory dnia, czasu trwania
itp.)
Zasięg wydarzenia (przewidywana ilość osób / gości)
Czy w ramach wydarzenia przewiduje się działania towarzyszące i jakie?

Informacje o uwarunkowaniach technicznych
Czy planuje się instalację elementów typu scena / wybieg / zadaszenie ? Proszę
zaznaczyć na mapce z lokalizacją
Kto wykonana planowane instalacje?
W jaki sposób zamierzają Państwo zapewnić bezpieczeństwo uczestników
wydarzenia?
Jakie utrudnienia podczas przygotowania i trwania wydarzenia przewidywane są
dla użytkowników podwórka?
Jakie utrudnienia podczas przygotowania i trwania wydarzenia przewidywane są
dla mieszkańców okolicznych budynków?
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Kiedy zaczną się prace związane z organizacją wydarzenia
Inne istotne informacje

Informacje dodatkowe
Czy przewiduje się bezpłatny poczęstunek?
Czy przewiduje się odpłatne usługi gastronomiczne?
Czy przewiduje się sprzedaż alkoholu / spożywanie alkoholu w podwórku?
Czy przewiduje się pobieranie opłat za uczestnictwo w imprezie?
Czy przewiduje się sprzedaż artykułów (jeśli tak – jakich)?
Czy przewiduje się zabezpieczenie medyczne?
Czy przewiduje się ochronę? W jakiej formie? Ile osób?
Czy przewiduje się zabezpieczenie przeciwpożarowe? W jakiej formie?
Inne informacje istotne ze względu na rodzaj wydarzenia

Wraz z wnioskiem należy złożyć:
1. Plan terenu z zaznaczeniem planowanych elementów
2. Zalecenia dla organizatorów

Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem, akceptuję regulamin terenu i zalecenia dla organizatorów.
Wrocław, dn.

Podpis organizatora

3

